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ভুযতাদ তযায বফধান – ১ভ ফব 

ভুযতাদ তযা বি হুদূদদয অন্তবুবক্ত?!!! 

২০১০ থেদি ২০১৩। াইফায জগদত চরবির িুরাঙ্গায নাবস্তিদদয অশ্লীর রাপারাবপ। তাদদয 

বফদল ভাখা জঘনয তীয এদিয য এি িুটবির আভাদদয প্রাদেয স্পন্দদনয ইজ্জদতয বদদি। 

আভাদদয উম্মাাদতয (উম্মাাতুর ভুবভবনন) ম্মাদন বফিঁধদত বির তাদদয ধাযাদরা খঞ্জয। এত 

অশ্লীর বালায়, এত জঘনয দে আক্রভে িযবির মা ইবতাদি ফািরুদ্ধ িদযবির।  

জাগ্রত ভুবভনদদয হৃদদয় যক্ত ক্ষযে বির। থচাখগুদরা অশ্রু ফলবে িযবির। তাযা ফযোয় 

িটপট িযবির। তখন আল্লাহ্ যাবু্বর ইজ্জাত এি দর ভুবভনদি বনফবাচন িযদরন। মাযা 

ভুাম্মাদ বফন ভারাভা  আফদুল্লা বফন আবতি যাবদিঃ এয বূবভিায় অফতীেব দরন। 

মাদদয াত বদদয় আল্লাহ্ ুফানাহু য়া তায়ারা াবতভদদযদি াবস্ত প্রদান িদযন। 

ভুবভনদদয হৃদয়গুদরাদি প্রাবন্ত দান িদযন। তাদদয বফলদািঁত অদনিটা থবদঙ্গ মায়। তাযা 

াভদন ২বট ে থদখদত োদি “য়ত থদ থিিঁদে রায়ন নয়ত চাাবতয থিাদ ভযে”।  

বিন্তু আপদা! ত আপদা! াদিয তযফাবযয বদয় ফা প্রফৃদেয তােনায় অেফা 

দুবনয়াবফ বিিু আায়, এই ফযিতভয় আভাদরয বফরুদদ্ধ এি দর আদরভ অফস্থান বনদত 

োদি। ংয় িোদত োদি। নাউজুবফল্লা! এই ভান ইফাদাতদি ন্ত্রা মবন্ত ফরদত তাদদয 
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ফুি এিটু িািঁদ না। ভুদখ এিটু ফািঁদধ না। িষ্টটা অদনি থফদে মায় মখন ঐ ফযবক্তদদয 

ভাদে এভন আদরভদদযদি ায়া মায়, মাদদযদি উম্মত ভুক্তায দানা ভদন িদযন।  

তাযা বনদজদদয ভতদি প্রভাে িযায জনয বিিু থখািঁো দরীর-মুবক্ত থ িযদত োদি। তাদদয 

দরীর ফা মুবক্ত দি এই --- 

১. ভুযতাদ তযা হুদুদদয অন্তবুবক্ত আয হুদুদদয জনয যদয়দি অদনি তব। 

২. ভুযতাদ তযায দাবয়ত্ব াদিয। াদিয অনুভবত য়াবজফ। অনুভবত িাো তযা াযাভ। 

৩. তাদদযদি ইরাদভয দায়াত বদদত দফ। তাদদযদি ুদমাগ বদদত দফ। এয আদগ তযা 

িযা জাদয়জ দফ না।  

আভযা ইনাআল্লাহ্ ধাদ ধাদ তাদদয মুবক্তগুদরা খণ্ডন িযফ। আল্লাহ্ তায়ারা মবদ তাউবপি 

দান িদযন।  

আভাদদয আজদিয আদরাচনা - ভুযতাদ তযা বি হুদূদদয অন্তবুবক্ত?!!! 

প্রচবরত এিটা বুর দি, ভুযতাদ তযাদি হুদূদদয অন্তবুবক্ত িযা। আয হুদূদদয ির হুিুভ 

তায ভাদে প্রদয়াগ িযা। অেচ, এটা হুদূদদয ভাদে অন্তবুবক্ত নয়। আয এটায হুিুভ আয 

হুদূদদয হুিুভ এি নয়। ফযং উবদয়য হুিুদভয অদনি থক্ষদে ােবিয বফদযভান।  
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দরীর-১  

বপিদ ানাপীয বফবষ্ট পিী আল্লাভ িাানী যিঃ হুদুদদয ংখযায ফযাাদয ফদরনিঃ  

 

 ٝدذ اُضٗا ٝدذ اُسشهح دذ اٗٞاع خٔسح اُذذٝد ك٘وٍٞ

 -اُوزف ٝدذ اُسٌش ٝدذ اُششب

আভাদদয ভত দিিঃ- হুদূদ ািঁচ প্রিাযিঃ-  

১। চুবযয দ। 

২। থজনায দ। 

৩। ভদ াদনয দ। 

৪। ভাতাদরয দ। 

৫। িমপ এয দ। 

(িমপ-িাদযা ফযাাদয থজনায অববদমাগ থতারা, বিন্তু তা প্রভাে িযদত না াযা) 

(ফাদাদয়উ ানাদয়’, অধযায়িঃ বিতাফুর হুদূদ) 

দরীর-২  

ানাপী ভাজাদফয প্রবদ্ধ পিী আল্লাভ ইফদন নুজাভ যিঃ ফদরন--- 

 

 دذ كلً اُلساد، ػٖ االسالّ داس ٝصٍاٗح اُؼثاد تٚ ٌتضشس ػٔا االٗضجاس االصًِ دٌٜٔا كٌإ
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 دذ ٝكً اُؼوٍٞ، صٍاٗح اُششب دذ ٝكً االٓٞاٍ، صٍاٗح اُسشهح دذ ٝكً االٗساب، صٍاٗح اُضٗا
  اُسٌش دذ اُخآس ٝجؼَ خٔسح أٜٗا ٖٓ اُثذائغ كً ٝٓا أستؼح، كاُذذٝد االػشاض صٍاٗح اُوزف

 اُسثة اختِق ٝإٕ ًٍٝلٍح ًٍٔح اُششب دذ ٛٞ اُسٌش دذ الٕ إٍُٚ داجح كال

 

ূদুদদয ভূর উদেয দি, ফান্দাদদযদি তাদদয ক্ষবতিাযি বফলয়গুদরা থেদি বফযত যাখা। 

দারুর ইরাভদি পাাদ থেদি যক্ষা িযা। 

থজনায দদয ভদধয বনবত আদি, ফংদয ংযক্ষে। চুবযয দদয ভদধয যদয়দি ভাদরয 

ংযক্ষে। ভদ াদনয দদয ভদধয আদি আির-বফদফদিয ংযক্ষে। আয িমদপয দদয 

ভদধয ইজ্জদতয ংযক্ষে। ুতাযাং হুদুদ চাযবট। আয ফাদাদয়উ ানাদয় এয ভদধয আদি থম, 

হুদূদ ািঁচবট, ািঁচ নাম্বাযবট দি ভাতাদরয দ। এয থিান প্রদয়াজন থনই। িাযে (াবস্তয) 

মবায়  অফস্থায বদি থেদি ভদাদনয থম দ, ভাতাদরয এিই দ। মবদ ফা এয িাযে 

ববন্ন য়। (আর-ফারুয যাদয়ি, অধযায়িঃ বিতাফুর হুদূদ) 

দরীর-৩ 

াম্বাবর ভাজাদফয বফবষ্ট পিী াদয়খ ভানূয আর-ফাহুবত যিঃ ফদরন --- 

 

 توذّ ُٔا االستتاتح تؼذ ٌوتَ تَ أُشتذ ػٖ أي ػ٘ٚ كذاء أخز ٝالٌجٞص دذا ال ٌُلشٙ أُشتذ هتَ----

 -اُو٘اع ًشاف- كاهتِٞٙ دٌ٘ٚ تذٍ ٖٓ :(ص) هُٞٚ ٖٓ
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ভুযতাদ থি তযা িযা দফ তায িুপদযয িাযদে। দ বাদফ নয়। ভুযতাদ থেদি বপবদয়া 

থনয়া জাদয়জ থনই। ফযং ইদস্ততাদফয (তফায ুদমাগ থদয়া) য তাদি তযা িযা দফ মায 

িাযে ূদফব উদল্লখ িযা দয়দি। যাূর াল্লাল্লাহু আরাইব য়া-াল্লাভ ফদরদিন, থম তায 

দ্বীনদি বযফতবন িদয থতাভযা তাদি তযা িয। (িাাপুর থিনা’য়, অধযায়িঃ ভান ইযতাো 

আন দীবনর ইরাভ)  

দরীর-৪ 

ভিারীন আযফ ারাপী আদরভগে এিই ভত ফযক্ত িদযদিন, ভুযতাদদি তযা হুদূদদয 

অন্তবুবক্ত নয়। 

াদয়খ াদর আর-উাইভীন যিঃ ফদরন – 

 

 ٛٞ ٝٛزا صادثٚ ٌستتاب كئٗٚ اٌُلش، أٓا . داٍ تٌَ ٌوتَ تَ صادثٚ ٌستتاب ال اإلٓاّ تِؾ إرا اُذذ

 ٖٓ ٝرًشٝا اُذذٝد كً أُشتذ دٌْ أدخَ ٖٓ خطأ ٗؼشف ٝتٜزا اٌُلش ػوٞتح ٝتٍٖ اُذذ، تٍٖ اُلشم

 -اُتٞدٍذ ًتاب ششح- -اُذذٝد ٖٓ ٍُس أُشتذ كوتَ اُشدج هتَ اُذذٝد

দদয ফযাায মখন ইভাভ মবন্ত থৌঁিদফ তখন অযাধী থেদি আয তাফা গ্রে িযা দফনা 

ফযং ফবাফস্থায় তাদি তযা িযা দফ। আয িুপুদযয থক্ষদে তাফা চায়া দফ। দ  

িুপদযয াবস্তয ভাদে এটাই ােবিয। এয থেদি ঐ ফযবক্তদদয বুর ফুদে আদ মাযা 



 

 

ভুযতাদ তযায বফধান- উস্তাদ আভাদ নাবফর াবপজাহুল্লা 8 

ভুযতাদদয হুিুভদি হুদুদদয অন্তবুবক্ত িদয োদি, এফং বযোয িাযদে তযাদি হুদূদদয ভধয 

থেদি উদল্লখ িদয। অেচ ভুযতাদদি তযা হুদুদদয অন্তবুবক্ত নয়। (যহু বিতাবফত তাউীদ)  

উদযাক্ত আদরাচনা থেদি আভাদদয াভদন স্পষ্ট র, ভুযতাদদি তযা হুদূদদয অন্তবুবক্ত 

নয়। এটাই উম্মদতয গ্রেদমাগয পুিাাদদয ভত। আজ এই মবন্ত। আভযা ইনাআল্লাহ্ 

াভদন ফাবি ২বট ংয় বনদয় আদরাচনা িযফ। 

 

ভুযতাদ তযায বফধান – ২য় ফব 

ইভাদভয অনুভবত, ইদস্ততাফ  বতনবদন অফিাদয বফধান 

গত ভজবরদ আভযা আদরাচনা িদয বিরাভ- ভুযতাদ তযা হুদূদদয অন্তবুবক্ত বি না। বিি 

ভত থিানবট। আভাদদয আজদিয আদরাচনায বফলয় দি- ইভাদভয অনুভবত, ইদস্ততাফ ফা 

ইরাভ থ িদয তাফা িযদত আহ্বান িযা  বতনবদন অফিা থদফায বফধান”।  

ইভাদভয অভুভবত িাো তযা বি াযাভ? 

এ ফযাাদয থিান বদ্বভত থনই, অনযানয বফধান ফাস্তফায়ন িযা থমভন ভুবরভদদয খরীপা অেফা 

ুরতাদনয দাবয়ত্ব। এিই বাদফ ভুযতাদদদয বফধান ফাস্তফায়ন িযা তাযই দাবয়ত্ব। বিন্তু প্রশ্ন 

দি থিউ মবদ তাদদয অনুভবত থনয়া িাোই তযা িদয তা বি নাজাদয়জ ফা াযাভ দফ?  
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বপিদ ানাপীয বনববযদমাগয প্রায় ফ বিতাদফ এই ভাআরা উদল্লখ িযা দয়দি --- 

 تشى ٜٛ٘ا اٌُشاٍٛح ٝٓؼ٘ى اُواتَ ػِى شًء ٝال ًشٙ ػٍِٚ اإلسالّ ػشض هثَ هاتَ هتِٚ كئٕ
 ٝاجة ؿٍش اُذػٞج تِٞؽ تؼذ ٝاُؼشض ُِوتَ ٓثٍخ اٌُلش ألٕ اُضٔإ ٝاٗتلاء أُستذة

ভুযতাদদয াভদন ইরাভ থ িযায ূদফবই থম থিান ফযবক্ত মবদ ভুযতাদদি তযা িদয 

থপদর তাদর তা ভািরূ ফা অিন্দনীয় দফ। তযািাযীয উয থিান বিিু আফযি দফ 

না। আয এখাদন ভািরূ ফায অেব দি- ভুস্তাাফ থিিঁদে থদয়া এফং তযািাযীয উয 

যক্তে আফযি না য়া। থিননা িুপদযই তযায বফধতা প্রদান িদয। আয দায়াত 

থৌঁিায য ুনযায় ইরাভ থ য়াবজফ নয়। (থদখুনিঃ থদায়া, অধযায়িঃ আিাভুর 

ভুযাতােীন। আর-ববন্দয়যা, অধযায়িঃ বিতাফু বয়ায, ফাফু আিাবভর ভুযাতােীন। ই’রাউ 

ুনান। পাতহুর িাদীয।আর-ফারুয যাদয়ি)  

বফবষ্ট পিী আল্লাভা িাজী খান ফদরন – 

ِسدَّج   َٝ  َِ ج  َ   اُشَّ حَ  ت ْثِط َٔ ِٚ  ِػْص ْٞ  َدتَّى َْٗلِس َ   هَتََِٚ   َُ ٍْشِ  اُْوَاتِ شِ  تِـَ ْٓ َ ذًا اُْوَاِضً أ ْٔ ْٝ  َػ َ ً  أ ْٝ  َخَطأ َ ٍْشِ  أ شِ  تِـَ ْٓ َ  أ
 ِٕ أَتَِْقَ  اُسَُِّْطا َٝ َ ا أ ًٞ ْٖ  ػ ْض ِٓ  ِٚ ءَ  اَل  أَْػَضائِ ًْ  َػٍَِْٚ َش

থিান ফযবক্তয বযো তায জাদনয বনযাোয অফান ঘটায়। এভনবি ুরতান ফা িাজীয 

অনুভবত িাোই থিান ফযবক্ত থেিায় ফা বুর িদয তাদি তযা িদয থপদর অেফা তায থিান 

অঙ্গাবন িদয তায উয থিান বিিুই আফযি দফ না। (তাফই-নুর ািাদয়ি, অধযায়িঃ 

বিতাফু বয়ায, ফাফুর ভুযাতােীন) 

এটাই ভুপতা বফ-ী ভত, এই ভদতয উদযই ানাবপ ভামাদফয পাতয়া।  
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াম্ববর ভামাদফয পিী াদয়খ ভানূয ফাহুবত যিঃ ফদরনিঃ-  

 ٗائثٚ أٝ االٓاّ ػِى الكتٍاتٚ ٝػضس أساء إرٗٚ تال ٝٗائثٚ االٓاّ ؿٍش أي (ؿٍشٙ) أُشتذ أي هتِٚ ٝإٕ

 اُذّ ٜٓذس الٗٚ تؼذٛا أٝ االستتاتح هثَ هتِٚ سٞاء ٓؼصّٞ ؿٍش ٓذَ الٗٚ أُشتذ اُواتَ ٌضٖٔ ُْٝ
 ٌِذن إٔ إال تؼذٛا ٓٞجٞدج ًٛ ًٔا االستتاتح هثَ ٓٞجٞدج ًٝٛ ُذٓٚ ٓثٍذح ٝسدتٚ اُجِٔح كً

 دشتٍا صاس الٗٚ ٓاٍ ٖٓ ٓؼٚ ٓا ٝأخز استتاتح تال هتِٚ أدذ كٌَِ دشب تذاس أُشتذ

ইভাভ অেফা ইভাদভয নাদয়ফ িাো অনয থিউ মবদ অভুভবত িাোই ভুযতাদদি তযা িদয তা 

ভন্দ িাজ দফ। ইভাভ ফা তায নাদয়দফয অফাধযতায িাযদে তাদি াবস্ত বদদত দফ। বিন্তু 

ভুযতাদদয তযািাযী থেদি যক্তে থনয়া দফ না। থিননা ভুযতাদদয যক্ত ংযবক্ষত নয়। 

চাই তাদি তাফায ুদমাগ থদফায আদগ তযা িরুি অেফা দয। থিননা ফবাফস্থায় তায 

যদক্তয থিান ভূরয থনই। তায বযো তায যদক্তয বফধতা বদদয়দি। আয এই বফধতা থমবাদফ 

ইদস্ততাদফয (তাফায ুদমাগ) দয উবস্থত আদগ উবস্থত। আয মবদ ভুযতাদ দারুর 

যদফ প্রদফ িদয, ইদস্ততাফ িাোই থম িাদযা জনয অনুদভাবদত, তাদি তযা িদয থপরা এফং 

তায িাদি থম ভার আদি ফ বনদয় থনয়া থিননা এখন থ াযবফদত বযেত দয়দি।  

তযায ূদফব ইরাভ গ্রদেয আহ্বান  বতন বদন অফিাদয বফধানিঃ 

বপিদ ানাপী অনুোদয, ভুযতাদদি তযায ূদফব দায়াত থদয়া  ইরাভ গ্রদেয আহ্বান 

িযা ভুস্তাাফ। য়াবজফ নয়। থিউ না িযদর থিান থগানা দফ না। আয এই দায়াদতয 

উদেয দি, থ মবদ থিান ংদয়য িাযদে ইরাভ থেদি দয মায় তা দূয িযা। এয 
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য মবদ থ ইরাভ গ্রে িদয তাদর থতা বার িো আয না িযদর তাদি তযা িযদত 

দফ।  

বপিদ ানাপীয প্রবদ্ধ অবধিাং বিতাদফ ভাআরাবট ফেবীত দয়দি ---- 

إِرَا ْ   اْستَذَّ  َٝ ِِ ْس  ٔ ُْ ْٖ  ا ِّ  َػ ْساَل ُِْؼٍَار   اإْلِ ا َٝ  ِ ِٚ  ػ ِشضَ  تِاّلَلَّ ٍْ ّ   َػَِ ْساَل ْٕ  اإْلِ ح   َُٚ   ًَاَٗتْ  كَئِ َٜ َّٕ  َُٚ   ً ِشلَتْ  ش ْث َ  أِل
ُْؼَْشضَ  ا َػَِى ا ا َٓ ٍْش   هَاُٞ  اِجة   َؿ َٝ  َّٕ َ جَ  أِل َٞ ذَاٌَحِ  كًِ ًَزَا تََِـَتْٚ   هَذْ  اُذَّْػ ِٜ ُْ  ا

মখন থিান ভুবরভ ভুযতাদ দয় মাদফ (আল্লাহ্য ানা) তায াভদন ইরাভ থ িযা 

দফ, মবদ তায থিান ংয় োদি দূয িযা দফ, আয এই ইরাভ থ িযদত থম ফরা 

দয়দি, তা য়াবজফ নয় থিননা তায িাদি দায়াত থৌঁদি থগদি। এভনবট বদায়ায ভদধয 

যদয়দি। (আর-জাউাযাতুন নাইদয়যযা, অধযায়িঃ বিতাফু বয়ায) 

এিই ভাআরা বপিদ ানাপীয অনযানয বিতাদফ থদখুনিঃ বদায়া, অধযায়িঃ বিতাফু বয়ায, 

ফাফু আিাবভর ভুযতােীন। পাতহুর িাদীয, অধযায়িঃ বিতাফু বয়ায, ফাফু আিাবভর 

ভুযতােীন। যহুর বফিায়া, অধযায়িঃ আিাভুর ভুযতাদ।  

ইভাভ আফু াবনপা  ইভাভ আফু ইয়ূুপ যিঃ এয ভদত ভুযতাদদি তাফায জনয বতনবদন 

অফিা থদয়া ভুস্তাাফ। আয ইভাভ ভুাম্মাদ যিঃ এয ভদত মবদ থ অফিা চায় তাদর 

অফিা বদদত দফ অনযোয় াদে াদেই তাদি তযা িযদত দফ।  

াভুর আবয়ম্মা ইভাভ াযাখী যিঃ ফদরনিঃ 

 ْٖ أَتًِ َدٍِ٘لَحَ  أَتًِ َػ س قَ  َٝ ا ٌٞ  َٔ  ٜ َٔ ِّ  ٌ ْستََذةُّ  أََّٗٚ   تَؼَاَُى ّللاَّ   َسِد ا َٓ ْْلِ ُِ  ْٕ َ َِٚ   أ ّ   ثاََلثَحَ  ٌ َؤج ِ َّا ُِيَ  َطَِةَ  أٌَ ْٝ  رَ َ  أ
 ْْ  ٌَْطِ ةْ  َُ
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ইভাভ আফু ানীপা  ইভাভ আফূ ইয়ূুপ যিঃ থেদি ফেবীত আদি, ইভাদভয জনয ভুস্তাাফ 

দি ভুযতাদদি বতনবদন অফিা থদয়া, থ অফিা চাি ফা না চাি। (আর-ভাফূত, 

অধযায়িঃ বিতাফু বয়ায, ফাফুর ভুযতােীন) 

ইভাভ ভুাম্মাদ যিঃ ফদরন- 

 

 إٔ ٌطِة إٔ إال ٌٓاٗٚ، هتَ ٝإال أسِْ كئٕ اإلسالّ، ػٍِٚ ػشض اإلسالّ ػٖ أُسِْ استذ ٝإرا
 أٌاّ ثالثح أج َ رُي طِة كئٕ ٌؤجِٚ،

মখন ভুবরভ ইরাভ থিিঁদে ভুযতাদ দফ তায াভদন ইরাভ থ িযা দফ। মবদ ইরাভ 

গ্রে িদয তাদর থতা বিি আদি। অনযোয় তাদি থখাদনই তযা িযা দফ। তদফ মবদ থ 

অফিা চায় তাদি বতন বদদনয অফিা থদয়া দফ। (আ-বয়ারুর িাফীয) 

ূদফবয আদরাচনায াযভভব 

• ভুযতাদ তযা হুদূদদয অন্তবুবক্ত নয়। 

• াধাযে ভুযতাদদি ইভাদভয অনুভবত িাো তযা িযা ভািরূ। 

• থম থিউ তযা িদয তযািাযীয উয থিান যক্তে আদফ না। 

 • তযায ূদফব ইদস্ততাফ (তফা িযদত ফরা) ভুস্তাাফ। 

• বতনবদন অফিা থদয়া ভুস্তাাফ।  
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বফিঃ দ্রিঃ আভাদদয উদযাক্ত ির আদরাচনা দি  (আয-বযোতুর ভুজাযযাদা) أُجشدج اُشدج 

ফা োবাবফি বযোয ফযাাদয। আভযা ইনাআল্লাহ্ াভদন  আয-বযোতুর) أُـِظح اُشدج 

ভুগাল্লাজা) বনদয় আদরাচনা িযফ। আয-বযোতুর ভুগাল্লাজা দি, ভুযতাদ শুধু ভাে দ্বীন 

থেদি থফয ফায অযাদধই অযাধী োদিনা ফযং াদে আয থিান গুরুতয অযাদধ বরপ্ত 

য়। থমভনিঃ আল্লাহ্ তায়ারা অেফা যাূর াল্লাল্লাহু আরাইব াল্লাদভয াদন খাযা ফািয 

উচ্চাযে। দ্বীন বনদয় িাট্টা। ভুবরভদদযদি তযা িযা। দারুর াযদফয িাদপযদদয াদে 

বভবরত য়া। 

 

--------------------------------- 


